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Ekstraordinært møde i FSU  

M Ø D E R E F E R A T  5. JANUAR 2016 

Forum FSU  

Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, 11.00 til 12.30  

Sted: 15b-007  

Referent: Peter Wedel Bay  

Til stede: 

 

A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef), Jens Erik 

Mogensen (prodekan), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier) og Per Hasle (institutleder IVA). 

B-siden: 

Jørgen Staun (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for 

adm. ansatte AC), Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk 

Metal, TAP), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og funktionær), Jesper 

Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling), Hans Elbeshausen (lektor IVA), Caroline Gjellerod 

(sagsbehandler og specialekoordinator, TR for AC-ansatte Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier) og Morten Michelsen (lektor Institut 

for Kunst og Kulturvidenskab). 

 

Afbud: 

Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice).  

 



 

SIDE 2 AF 6 Gæst: Jan Pedersen, Økonomichef.  

Dagsorden: 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomimateriale for de enkelte institutter og fakultetet som 

helhed (bilag) 

 

3) Til drøftelse 

a. Drøftelse og beslutning af plan for orienteringsfasen 

4) Meddelelser 

5) Eventuelt 



 

SIDE 3 AF 6 Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen: 

a. Økonomimateriale for de enkelte institutter og fakultetet 

som helhed 

Jan Pedersen fremlagde det bilag, der viser en række økonomiske 

nøgletal vedrørende institutternes økonomi for R14 (resultat 2014), 

Q3 15 (regnskabet for 2015, som det ser ud efter afslutning af 3. 

kvartal), B16 og B17 (de budgetterede tal for 2016 og 2017) samt 

udviklingen i de økonomiske tal fra Q3 til B17. Den økonomiske 

oversigt indeholder derudover en summering af de otte institutters 

tal. De nøgletal, der præsenteres i oversigten er indtægter i alt, løn i 

alt, drift samt resultat. Oversigten indeholder ikke tal for 

fakultetsservice.  

Såvel Jan Pedersen som Ulf Hedetoft understregede, at oversigten 

dels er dynamisk (tallene justeres løbende) samt behæftet med den 

usikkerhed, der knytter sig til budgetterede tal generelt samt en 

budgetmodel, hvor alle parametrene endnu ikke er afklaret, 

usikkerhed omkring STÅ-indtægter samt omfanget af de alternative 

finansieringer.  

Det fremgår af oversigten, at institutterne samlet skal reducere 

deres lønudgifter med ca. 22 mio. kr. samt deres driftsudgifter med 

ca. 8 mio. kr. frem til afslutningen af 2017.  

Derudover er der besparelser på ph.d.-området på ca. 15. mio. og 

ca. 10 mio. kr. for fakultetsservice. Samlet vil de besparelser 

imødekomme de krav til besparelser, der er varslet frem til og med 

2017. 

Besparelserne på løn kan blive opnået ved: Stillinger der ikke 

bliver genopslået, frivillig aftale om fratrædelser 

(afværgeforanstaltninger) samt afskedigelser.  

Hanne Møller fortalte, at afværgefasen ophører den 18. januar. Fra 

den 18. og frem til 27. januar tager ledelsen stilling til ønskerne om 

frivillig fratrædelse.  

Derefter kan ledelsen og de lokale samarbejdsudvalg lave en 

opgørelse over hvor mange øvrige besparelser, der er behov for.  



 

SIDE 4 AF 6 FSU vil efterfølgende modtage denne opgørelse fra hvert institut og 

fakultetsservice og vil derpå kunne samle en oversigt over antallet 

af afskedigelser, der bliver behov for.   

Bemærkninger:  

Morten Michelsen og Jørgen Staun bemærkede, at det fremgår af 

den økonomiske oversigt, at institutterne – under et - budgetterer 

med et overskud på 7,7 mio. kr. i 2017. Ulf Hedetoft svarede, at det 

samlede budget for 2017 pt er behæftet med så stor usikkerhed, at 

vi ikke kan regne med, at dette overskud vil friholde fakultetet for 

besparelser på lønområdet. Derudover er der usikkerhed 

vedrørende de videre besparelser efter 2017. 

Hans Elbeshausen spurgte ind til mulighederne for at afvige fra de 

datoer, der er beskrevet i rammeaftalen om frivillig fratrædelse. 

Han henviste til de medarbejdere, der er berørt af lukningen af 

IVA-vest. Hanne Møller svarede, at det kun vil være muligt i 

særlige tilfælde – for eksempel i forbindelse med ansættelser, der 

knytter sig til projekter med en afslutningsdato, som afviger fra de 

datoer, der er beskrevet i rammeaftalen. Det er dog muligt at aftale 

en tidligere dato for fratrædelse, end den der er beskrevet i aftalen.  

Skal der laves aftaler, som afviger fra rammeaftalen, skal der ske 

en drøftelse mellem den pågældende institutleder og dekanen, og så 

er det via dekanen, at der rettes henvendelsen til rektor, som i sidste 

ende afgør, om der kan afviges fra rammeaftalen.  

 

Ad 3) Til drøftelse: a. Drøftelse og beslutningsplan for 

orienteringsfasen 

Efter afværgefasen vil fakultetet have overblik over, hvor mange 

afskedigelser, der er nødvendige. De medarbejdere, der bliver 

berørt af afskedigelse, vil blive orienteret herom i 

orienteringsfasen, som er planlagt til at foregå fra 9. til 11. februar 

2016.  

Ulf Hedetoft bad udvalget tage stilling til:  

1. Hvordan afvikler vi orienteringsfasen? 

2. Hvordan bliver de berørte medarbejdere orienteret om deres 

afskedigelse?  

I forhold til punkt 1, var der enighed om, at orienteringsfasen skal 

være så kort som mulig, og gerne afvikles på en dag, således at alle 

bliver orienteret den 9. februar.  



 

SIDE 5 AF 6 Udvalget diskuterede derpå, hvordan dette bedst kan ske, og det 

blev klart, at dette hænger sammen med, hvordan de berørte 

medarbejdere orienteres. Fra medarbejderrepræsentanternes side 

blev det fremhævet at erfaringen fra 2011 viste, at mange fandt at 

det var en meget ubehagelig oplevelse at skulle sidde og vente om 

morgenen på at man måske får en mail. I dag sidder mange flere i 

storrum med glasfacader, så alle kan se hinanden, hvilket øger 

følelsen af at være udstillet i en meget sårbar situation. Det blev 

derfor foreslået, at det skulle være muligt at arbejde hjemmefra den 

dag. 

Samlet nåede udvalget frem til følgende rammer for 

orienteringsfasen (med enkelte efterfølgende justering for at leve 

op til KU retningslinjer af for uansøgt afsked begrundet i 

institutionens forhold): 

- Enhedens medarbejdere skal som udgangspunkt være på arbejde 

tirsdag den 9. februar kl. 9. Det er dog muligt lave en aftale med 

nærmeste leder om at arbejde hjemme den 9. januar. Det er en 

forudsætning for at kunne arbejde hjemme den 9. februar, at 

medarbejderen kan tilgå sin KU-mail/KU-webmail og sidder klar 

ved mailen fra kl. 9. Derudover skal medarbejderen være klar til at 

møde op på KUA samme dag til en personlig samtale med nærmeste 

leder, hvis vedkommende er blandt dem, der påtænkes afskediget. 

- Medarbejdere der har ferie eller af anden årsag på forhånd ved at 

man er fraværende den 9. februar 2016, fx langtidssygemeldte og 

medarbejdere på orlov, aftaler med lederen hvordan man kan 

kontaktes.  

- I tidsrummet 9 – 9.15 udsender lederen mail til de medarbejdere der 

påtænkes afskediget. Det fremgår bl.a., at medarbejderen opfordres 

til at tage TR eller anden bisidder med til den efterfølgende samtale. 

- Derefter – og senest 9.30 - udsender lederen mail til alle enhedens 

medarbejdere om at berørte medarbejdere har modtaget indkaldelse 

til samtale.  

- Fra kl. 10 gennemføres individuelle samtaler. 



 

SIDE 6 AF 6 De forskellige faggruppers tillidsrepræsentanter vil sidde klar til at 

være bisidder i samtaler med de berørte medarbejdere. 

Tillidsrepræsentanterne vil sammen planlægge, hvordan dette bedst 

afvikles.   

Hanne Møller vil formulere en procesplan for orienteringsfasen på 

baggrund af drøftelsen i FSU. Procesplanen vil gælde for hele 

fakultetet og sendes ud til alle ansatte.  

Jens Erik Mogensen vil orientere institutterne om, at al 

undervisning på fakultetet er aflyst tirsdag den 9. februar i 

tidsrummet kl. 9.00 til 11.00. 

 

 

Ad 4) Meddelelser 

Ulf Hedetoft kunne fortælle, at universitetet har modtaget 

fondsstøtte (65 mio.) til at anlægge universitetstorvet ved KUA-

bygningerne. Universitetstorvet bliver sandsynligvis ikke færdig 

anlagt samtidig med ibrugtagningen af KUA3.  

Kristian Boye Petersen fortalte, at sammenbygningen af KUA2 og 

KUA2 er tilendebragt og derfor kan alle lokaler i bygning 10 atter 

anvendes.  

 

Ad 5) Eventuelt 

Der var intet under dette punkt.  


